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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 30.01.2020, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 60/23.01.2020. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, Piaţa 
Roman Vodă, nr. 1. 

 

La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa tuturor celor 21 de consilieri locali. 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 15.01.2020, care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu o informează pe dna preşedinte Dana 

Lăcrămioara Păiuș cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 
adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate simplă, 
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 3 – majoritate simplă, 

- punctul 4 – majoritate simplă, 
- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 7 – majoritate calificată – 15 voturi, 

- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 12 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 14 – majoritate absolută – 11 voturi, 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 
prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administartiv. 
Am rugămintea ca dumneavoastră să analizaţi cu atenţie proiectele de hotărâri 

înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de acest gen să nu 
participaţi la vot. 

 
Dna preşedinte Dana-Lăcrămioara Păiuș declară deschisă şedinţa ordinară 

a Consiliului Local.  
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

  
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:  
 

1. Se introduce punctul 13) - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului 
general actualizat și a contribuției  bugetului local pentru obiectivul 
de investiție: „Construire locuințe sociale în municipiul Roman, 
strada Islazului” – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 
2. Se introduce punctul 14) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

transmiterii în administrarea Ministerului Transporturilor 
Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din DN2, aflat în 
intravilanul Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 
 

 aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru  

repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2020, a nivelului 
costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de 
întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în  Centrul 
Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul 
Direcției de Asistență Socială Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 
3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 

cuprinsul H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 
- Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din anexa 
la H.C.L. nr. 322 din 19.12.2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 
acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe 
mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru avizarea 
lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, 
modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a Spitalului 
Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind completarea  H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 
privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii 
aferente contractului de concesionare a Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 
8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre 

Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru 
realizarea Târgului de Mărţişor – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 
10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de asociere pentru 

organizarea unor cantonamente ale Lotului național de Qwan Ki Do, 
la Roman, în perioada 8 februarie - 12 aprilie 2020 – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de asociere pentru 
organizarea evenimentului „30 de ani de Qwan Ki Do în Roman” – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 

privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de 
funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice 
subordonate fără personalitate juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 
- Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
contribuției  bugetului local pentru obiectivul de investiție: 
„Construire locuințe sociale în municipiul Roman, strada Islazului” – 
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii în administrarea Ministerului Transporturilor 
Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din DN2, aflat în 
intravilanul Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 
 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului anual de 
acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor 
social – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost 
favorabil.  



Page 4 of 6 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea, pentru anul 2020, a 
nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de 
întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în  Centrul Rezidenţial 
pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență 
Socială Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 
din cuprinsul H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019 – avizul comisiei pentru cultură, 
culte, sănătate, învățământ și tineret a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 
din anexa la H.C.L. nr. 322 din 19.12.2019 – avizul comisiei pentru 
administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
   

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului pentru 
acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de 
transport urban de călători în municipiul Roman – avizul comisiei pentru 

buget-finanțe a fost favorabil cu următoarele amendamente: 
1. în anexă, la art. 1, se introduce punctul j) care va avea următorul 

cuprins: 
„j) Persoanelor aflate în situații excepționale, pe baza unui referat de 

necesitate întocmit de serviciul de specialitate și aprobat de primarul 
municipiului.” 

2. art. 3 (1) va avea următorul conținut: 
„3. (1) Pentru categoriile prevăzute la art. 1, lit. a, b, c, i și j se vor elibera 

legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică.” 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 

 Domnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că sunt anumite categorii 
sociale, de regulă persoane încadrate în grad de handicap permanent și atunci 
pentru aceste categorii de persoane, ca să nu le mai chemăm lună de lună pentru 

înmânarea legitimațiilor, le vom da legitimații anuale. ”Mai ales în cazul 
nevăzătorilor, să nu îi mai punem pe drumuri. Repet, doar pentru cei care au 

gradul permanent”. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat în unanimitate de voturi.  
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La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea Documentației pentru 
avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții: 
„Reabilitare, modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a 
Spitalului Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț – avizul comisiei 

pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – completarea  H.C.L. nr. 81 din 
14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii 
aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu 
apă şi canalizare – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului 

a fost favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de 
voturi „pentru”. 
 Dnul consilier Nicolae-Bogdan Curcudel nu a participat la vot. 
   

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – alocarea unei sume din bugetul 
local – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu următorul 
amendament: 

 „ Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei/lună, 
reprezentând contravaloarea unei părți din cheltuielile cu naveta doar medicilor 
angajați la Centrul de Primiri Urgente a Spitalului Municipal de Urgență 

Roman, pentru perioada 1 martie 2020 – 31 decembrie 2020.  
 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost 

favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru”. 

 Dnul consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de asociere 
dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru 
realizarea Târgului de Mărţişor – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 

favorabil.  
 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost 

favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – încheierea unui Acord de asociere 
pentru organizarea unor cantonamente ale Lotului național de Qwan Ki 
Do, la Roman, în perioada 8 februarie - 12 aprilie 2020 – avizul comisiei 
pentru buget-finanțe a fost favorabil.  
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 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost 
favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – încheierea unui Acord de asociere 
pentru organizarea evenimentului „30 de ani de Qwan Ki Do în Roman” – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost 
favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 186 din 
22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de 
funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 
personalitate juridică – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 
actualizat și a contribuției  bugetului local pentru obiectivul de investiție: 
„Construire locuințe sociale în municipiul Roman, strada Islazului” – avizul 
comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.   

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi.   

  
 La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în 
administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și 
Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere, a sectorului din DN2, aflat în intravilanul Municipiului Roman –
avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.   

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi.  

  
 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Dana-Lăcrămioara Păiuș 
declară închise lucrările şedinţei. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ                             Gheorghe CARNARIU 
  


